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Inleiding
Het deelformulier 'Luchtemissies' wordt bereikt via de knop 'Lucht' in de menubalk bovenaan het scherm.
Het bestaat in totaal uit 33 schermen en is reeds vooraf ingevuld met 'vaste gegevens' die door de
betrokken instantie (Vlaamse Milieumaatschappij) werden gevalideerd en opgeladen voordat het
internetloket operationeel werd.
Deze vaste gegevens bestaan uit een lijst van activiteiten die de exploitatie typeert (en die emissie naar
lucht veroorzaken), de emissiepunten en de zuiveringsapparatuur. Deze vaste gegevens kunnen
aangevuld worden of op 'niet van toepassing' geplaatst worden. De aangeboden stof-verbruiken en
emissies zijn deze van de vorige aangifte, en kunnen aangevuld of verwijderd worden.

Menubalk bovenaan
Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende onderdelen
in het IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deelformulier (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers',
'Start' of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover achter de helpfunctie van deze onderdelen van het
loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen
wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar.
Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen dient u dit deelformulier bij te vragen.
Een onderdeel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en
vervolgens op 'Onderdeel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Via 'overzicht' krijgt u een overzicht
van de IMJV-dossiers waartoe u toegang heeft.

Knoppenbalk onderaan
Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.
Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde)
gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het onderdeel waar u zich
bevindt. U kunt ook het volledige IMJV (alle deelformulieren) opvragen in PDF in het startscherm.
Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan de bladzijde van het IMJV.
Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten.
Opgepast: je kan de aangifte nadien niet meer openen!
Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het IMJV-deelformulier. De ingebrachte
gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen
validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven
(verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank.

Validatie
Een deel van de gegevensvalidatie gebeurt bij het bewaren van de gegevens. Zo nodig verschijnen er
(rode) foutboodschappen. Bij het afsluiten van het deelformulier gebeurt nog een tweede en laatste
validatie. Wij gaan na of u de gevraagde gegevens consequent heeft ingegeven. U hebt dan voor het
afsluiten nog de mogelijkheid om eventuele inconsistente gegevens te wijzigen.

Keuzelijst schermen deelformulier 'Ander hoofdstuk'
In de meeste deelformulieren kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deelformulier
via deze 'uitschuiflijst'.
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1.A. Processchema
Met de knop 'Bladeren' kunt u op uw bestandsstructuur een bestand met daarin het processchema
zoeken en opladen met de knop 'Opladen'. Indien u reeds eerder een IMJV indiende via het e-loket wordt
het processchema van vorig jaar aangeboden. Indien dit processchema nog voldoet gaat u met de knop
'volgende' naar hoofdstuk 1.B.

1.B Overzicht activiteiten met emissies naar lucht

Deze pagina geeft een overzicht van alle activiteiten met emissies naar lucht van de PLICHTIGE.
Indien u reeds eerder een IMJV indiende staan hier de door VMM gevalideerde gegevens.
De installaties worden links en de apparaten rechts uitgelijnd om een duidelijk onderscheid te maken over
welk apparaat bij welke installatie hoort. Voor installaties wordt tussen haakjes een '(I)' weergegeven en
voor apparaten een '(A)'.
Via het rode verwijdericoontje kan een activiteit uit de lijst verwijderd worden. Indien de activiteit een
installatie betreft kan deze slechts verwijderd worden indien de installatie geen apparaten meer bevat.
Wanneer de activiteit gevalideerd werd door de VMM, kan deze niet verwijderd worden door de
PLICHTIGE, maar kan deze enkel geïnactiveerd worden. Het rode verwijdericoontje zal voor dergelijke
rijen niet zichtbaar zijn. U kan dan in de detailpagina de activiteit als 'niet van toepassing' aanduiden. In
plaats van een rood bolletje zal in dezelfde kolom 'nvt' getoond worden om aan te geven of de activiteit al
dan niet nog actief is. Alleen activiteiten die definitief buiten werking zijn zet u op ‘nvt’. Voor activiteiten
die tijdelijk buiten werking zijn geeft u geen emissies op.
Via de link in de kolom 'benaming activiteit' kan u de detailpagina met de detailgegevens van een
activiteit openen. In de detailpagina kan u de activiteit wijzigen.
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Het toevoegen van een activiteit gebeurt via de link 'nieuwe activiteit toevoegen' onderaan de tabel. Dan
wordt een detailpagina geopend voor het ingeven van de nieuwe activiteit.

Via deze pagina kan de geselecteerde activiteit gewijzigd worden, of kan een nieuwe activiteit
toegevoegd worden.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste activiteit ook al de volgende activiteit
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert
naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig
overzicht van de activiteiten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
Wanneer als type wordt aangegeven dat de activiteit een apparaat betreft, dient er verplicht een
installatie geselecteerd te worden waartoe het apparaat behoort. De keuzelijst naast het keuzerondje
'Apparaat' bevat alle installaties die reeds werden ingegeven. De keuzelijst is ook enkel toegankelijk
wanneer het keuzerondje 'Apparaat' geselecteerd is.
Afhankelijk van het type van de activiteit (A, B, C, D of E) dat geselecteerd wordt zijn een aantal dingen
mogelijk of niet mogelijk:
 Indien type A geselecteerd wordt in de keuzelijst 'type' mag het vermogen uitgedrukt worden in
'ton/jaar' of MW. Ingeval ton/jaar is het opgeven van een geproduceerde stof verplicht.
 Indien type B geselecteerd wordt in de keuzelijst 'type' dan mag de eenheid van het vermogen enkel
uitgedrukt worden in MW.
 Indien type C, D of E geselecteerd wordt in de keuzelijst 'type' dan kan het vermogen niet ingevuld
worden.
Wanneer de activiteit een door de VMM gevalideerde activiteit betreft, zal er ook nog een aankruisvakje
'niet van toepassing' zichtbaar zijn waarmee de gebruiker kan aangeven dat de activiteit niet meer
gebruikt wordt. Zet alleen activiteiten op ‘nvt’ die definitief buiten werking zijn.
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Opmerking:
 Wanneer een pas aangemaakte activiteit gewijzigd wordt en het betreft een installatie, dan kan deze
activiteit enkel gewijzigd worden naar een apparaat (wijziging van de soort activiteit) indien de
installatie nog geen apparaten bevat.
 Voor activiteiten die gevalideerd werden door de VMM mag het type van de activiteit (A, B, C, D of E)
en de soort van activiteit ('installatie' of 'apparaat') niet gewijzigd worden. Indien u dit desgevallend
toch liever zou doen, kunt u contact opnemen met VMM via imjv.luchtemissie@vmm.be of telefonisch
op het nummer 053 72 66 61.

2.A. Productie-eenheid

Voor alle activiteiten van het type 'A' dient de beschrijving van de productie-eenheid ingegeven te
worden. Op deze pagina worden alle activiteiten van het type 'A' vooraf ingevuld. Dit wil zeggen dat alle
activiteiten van het type 'A' die werden opgegeven in hoofdstuk '1.B.' op deze pagina zichtbaar zullen zijn
en door de gebruiker kunnen aangevuld worden. Er kunnen geen nieuwe activiteiten van het type 'A'
toegevoegd worden. Indien een activiteit van het type 'A' toegevoegd moet worden, moet dit gebeuren in
hoofdstuk '1.B.'.
Via de link wordt een detailpagina geopend waar de gegevens van de activiteit gewijzigd en/of aangevuld
kunnen worden.

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het wijzigen van een eerste activiteit ook de volgende activiteit
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert
naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig
overzicht van de activiteiten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
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Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
Via de knop ‘bijlagen’ kan je zo nodig de beschrijving van de productie-eenheden opladen. Desnoods kan
verwezen worden naar eerdere aangiften.

2.B. Productie van energie

Deze pagina geeft een overzicht van alle activiteiten van het type 'B'.
Op deze pagina worden initieel alle activiteiten van het type 'B' vooraf ingevuld. Dit wil zeggen dat alle
activiteiten van het type 'B' die werden opgegeven in hoofdstuk '1.B.' op deze pagina zichtbaar zullen zijn.
Er kunnen geen nieuwe activiteiten van het type 'B' toegevoegd worden. Indien een activiteit van het type
'B' toegevoegd moet worden, moet dit gebeuren in hoofdstuk '1.B.'.
Via de link wordt een detailpagina geopend waar de gegevens van de activiteit gewijzigd en/of aangevuld
kunnen worden.

Via deze pagina kunnen de gegevens van activiteiten van het type 'B' met betrekking tot de productie van
energie gewijzigd en/of aangevuld worden.
De functie kunt u selecteren uit de door VMM aangeboden lijst. Type (waterpijpketel, cilindrische ketel,
gasmotor, gasturbine,...) is een vrij tekstveld.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het wijzigen van een eerste activiteit ook de volgende activiteit
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert
naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig
overzicht van de activiteiten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

6

2.C. Opslag en overslag

Deze pagina toont een overzicht van alle activiteiten van het type 'C' die in hoofdstuk ‘1.B.’ gedefinieerd
werden. Nieuwe activiteiten van het type 'C' toevoegen is via deze pagina niet mogelijk, maar dit dient te
gebeuren in hoofdstuk ‘1.B.’.
Via de link wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens met betrekking tot opslag en overslag
van de activiteit kunnen aangevuld en/of gewijzigd worden.

Via deze pagina kunnen de gegevens van de activiteit met betrekking tot opslag en overslag aangevuld
en/of gewijzigd worden.
Type is een vrij tekstveld en geeft een identificatie van de soort op- en overslag (bv. tank met vast dak
zonder overdrukventielen, tank met vlottend dak, tank met balletjesdeken, silo,...). Geef bij capaciteit de
opslagcapaciteit en vermeld welke stoffen op- en overgeslagen worden (bv. benzine, white spirit, tolueen,
...).
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het wijzigen van een eerste activiteit ook de volgende activiteit
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert
naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig
overzicht van de activiteiten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
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2.D. Fakkel

Deze pagina geeft een overzicht van de activiteiten van het type 'D'. De activiteiten van het type 'D' die
gedefinieerd werden in hoofdstuk ‘1.B.’ worden op deze pagina vooraf ingevuld, en de gegevens met
betrekking tot de gedefinieerde fakkels kunnen aangevuld en/of gewijzigd worden. Via deze pagina
kunnen geen nieuwe fakkels toegevoegd worden, maar dit dient te gebeuren in hoofdstuk ‘1.B.’.
Via de link wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens van de fakkel gewijzigd en/of aangevuld
kunnen worden.

Via deze pagina kunnen onder andere de technische karakteristieken van de fakkel ingegeven of
gewijzigd worden.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het wijzigen van een eerste activiteit ook de volgende activiteit
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert
naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig
overzicht van de activiteiten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
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2.E. Waterzuivering

Deze pagina geeft een overzicht van de activiteiten met betrekking tot waterzuivering. De activiteiten van
het type 'E' die gedefinieerd werden in hoofdstuk ‘1.B.’ worden in deze pagina vooraf ingevuld en kunnen
enkel gewijzigd worden. Er kunnen in deze pagina geen activiteiten worden toegevoegd, maar dit dient te
gebeuren in hoofdstuk ‘1.B.’.
Via de link wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens van de geselecteerde activiteit gewijzigd
en/of aangevuld kunnen worden.

Via deze pagina kan onder andere het type van waterzuivering ingegeven of gewijzigd worden.
Het type waterzuivering kan je selecteren uit de aangeboden keuzelijst.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het wijzigen van een eerste activiteit ook de volgende activiteit
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert
naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig
overzicht van de activiteiten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
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3. Emissiepunten (bronnen)

Deze pagina geeft een overzicht van alle gedefinieerde luchtemissiepunten. Met emissiepunt worden
zowel geleide bronnen (schoorsteen, uitlaatpijp...) als niet-geleide bronnen (installatie, apparaat, flenzen,
gebouwen, tanks, fakkels...) bedoeld.
Een emissiepunt kan gekoppeld zijn aan één of meerdere activiteiten. De volgorde waarin de rijen
worden getoond in de tabel is de volgorde waarin de emissiepunten werden aangemaakt. Indien aan een
EMISSIEPUNT meerdere activiteiten gekoppeld zijn, worden de activiteiten voor dat EMISSIEPUNT
gegroepeerd weergegeven.
Via het rode verwijdericoontje kan een emissiepunt verwijderd worden uit de lijst.
Voor luchtEMISSIEPUNTEN die door VMM aangeleverd werden zal er geen verwijdericoontje aanwezig
zijn maar een aankruisvakje 'niet van toepassing'. Via de detailpagina kan dit aankruisvakje aangevinkt
worden indien het luchtEMISSIEPUNT definitief buiten werking gesteld is.
Via de link in de kolom ‘benaming emissiepunt’ wordt een detailpagina geopend waarin het geselecteerde
luchtemissiepunt gewijzigd kan worden. Via de knop 'nieuw emissiepunt toevoegen' kan een nieuw
luchtemissiepunt aan de lijst worden toegevoegd.

Via deze pagina kan een emissiepunt toegevoegd of gewijzigd worden.
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Vermits een emissiepunt gekoppeld kan worden aan één of meerdere activiteiten, kan de gebruiker in de
keuzelijst 'benaming activiteit' één of meerdere activiteiten selecteren. Er dient steeds minimum één
activiteit geselecteerd te worden, anders zal het systeem een foutmelding geven.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De soort kan je selecteren uit de aangeboden keuzelijst.
LuchtEMISSIEPUNTen die door VMM werden gevalideerd kunnen niet uit de databank verwijderd
worden. Voor gevalideerde luchtEMISSIEPUNTen zal een aankruisvakje 'niet van toepassing' getoond
worden. Indien dit aankruisvakje aangevinkt wordt zal nergens nog in de toepassing bij de variabele
gegevens het luchtEMISSIEPUNT getoond worden.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissiepunt ook al het volgende
emissiepunt ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je
geeft dus alle nodige emissiepunten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren',
waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Daar krijg je een volledig overzicht van de emissiepunten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

4. Zuiveringsapparatuur lucht

Deze pagina geeft een overzicht van alle ingevoerde zuiveringsapparaten. De zuiveringsapparatuur wordt
gesorteerd op volgorde van ingave. Indien er meerdere verontreinigende stoffen voor éénzelfde
zuiveringsapparaat aanwezig zijn, worden deze gegroepeerd weergegeven voor het zuiveringsapparaat
onder de hoofding 'verontreinigende stoffen en broeikasgassen'. Dit wil zeggen dat per
zuiveringsapparaat één rij weergegeven wordt met een mogelijke opsomming van verontreinigende
stoffen met hun verwijderingsrendement. Hetzelfde geldt wanneer meerdere activiteiten gekoppeld zijn
aan het zuiveringsapparaat. In dat geval worden de activiteiten gegroepeerd weergegeven per
zuiveringsapparaat onder de hoofding 'benaming activiteit'.
In het voorbeeld hoort bij het zuiveringsapparaat 'zuiveringsapp 1' de activiteit 'apparaat 1' en de
verontreinigende stoffen 'totaal stof' en 'PM10'.
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Een zuiveringsapparaat kan uit de lijst verwijderd worden via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van het zuiveringsapparaat. Voor ZUIVERINGSAPPARATEN die door VMM aangeleverd
werden zal er geen verwijdericoontje aanwezig zijn maar een aankruisvakje 'niet van toepassing'. Via de
detailpagina kan dit aankruisvakje aangevinkt worden indien het ZUIVERINGSAPPARAAT definitief
buiten werking gesteld is.
Via het groene toevoegicoontje kan een verontreinigende stof toegevoegd worden. Met het rode kruisje
naast de benaming van de verontreinigende stof, kan een verontreinigende stof verwijderd worden.
1) Wijzigen van door de VMM aangeleverde vaste gegevens:
Via de link in de kolom 'benaming zuiveringsapparatuur' wordt een detailpagina geopend waarin de
gegevens van het zuiveringsapparaat voor de combinatie emissiepunt-activiteit gewijzigd kunnen worden.

Via deze pagina kunnen de gegevens van een zuiveringsapparaat voor een bestaande combinatie
emissiepunt-activiteit gewijzigd worden
In de boomstructuur 'gekoppelde activiteiten' worden de activiteiten geladen die in hoofdstuk 3 gekoppeld
werden aan het geselecteerde EMISSIEPUNT. Er kunnen één of meerdere activiteiten geselecteerd
worden.
Het selecteren van de activiteiten doet u door de betreffende activiteit(en) aan te duiden in de
boomstructuur. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten selecteren
doet u door de eerste (activiteit) aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden
om een volgende activiteit aan te duiden.
Een ZUIVERINGSAPPARAAT dat door VMM werd gevalideerd kan niet uit de databank verwijderd
worden. Voor een gevalideerd ZUIVERINGSAPPARAAT zal een aankruisvakje 'niet van toepassing'
getoond worden in de detailpagina van het zuiveringsapparaat. Indien dit aankruisvakje aangevinkt wordt
geeft de PLICHTIGE te kennen dat het ZUIVERINGSAPPARAAT definitief buiten werking gesteld is.
2) nieuw zuiveringsapparaat toevoegen
Via de link 'nieuw zuiveringsapparaat toevoegen' kan een nieuwe combinatie zuiveringsapparaatemissiepunt–activiteit toegevoegd worden aan de lijst.
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Via deze pagina kan een nieuwe combinatie emissiepunt-activiteit voor een zuiveringsapparaat
toegevoegd worden.
In de boomstructuur 'gekoppelde activiteiten' worden de combinaties emissiepunt-activiteit(en)
weergegeven die u in hoofdstuk 3 heeft gekoppeld. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd
worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw
Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
3) verontreinigende stof wijzigen, toevoegen of verwijderen
Via de link in de kolom 'verontreinigende stoffen en broeikasgassen' wordt een detailpagina geopend
waarin de gegevens van de verontreinigende stof of broeikasgas voor de combinatie emissiepuntactiviteit-zuiveringsapparaat gewijzigd kunnen worden.

De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die gedefinieerd zijn in de
stoffenlijst van de VMM. Per combinatie emissiepunt-activiteit kunnen meerdere verontreinigende stoffen
opgegeven worden. Een tweede verontreinigende stof kan u toevoegen via de onderste knop ‘toevoegen’
(of via het groene toevoegicoontje in het overzicht scherm).
Het verwijderingsrendement moet (indien gekend) steeds worden ingevoerd omdat dit kan
verschillen van verontreinigende stof tot verontreinigende stof.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste zuiveringsapparaat of verontreinigde stof
ook al een volgende ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm.
Je geeft dus alle nodige zuiveringsapparaten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop
'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de
databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de zuiveringsapparaten die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren';
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

5. Meetmethoden luchtverontreiniging

Deze pagina geeft een overzicht van alle meetmethoden voor het meten van de luchtverontreiniging. Per
verontreinigende stof kunnen meerdere methoden gebruikt worden, waardoor een verontreinigende stof
dus meerdere malen in de lijst kan voorkomen.
Via de link in de kolom ‘verontreinigende stof of broeikasgas’ wordt een detailpagina geopend waarin de
gegevens van de meetmethode gewijzigd kunnen worden.
Het verwijderen van een meetmethode gebeurt via het verwijdericoontje.
Via de link 'nieuwe meetmethode toevoegen' kan een nieuwe meetmethode toegevoegd worden aan de
lijst.

Via deze pagina kan een bestaande meetmethode gewijzigd of een nieuwe meetmethode toegevoegd
worden.
De keuzelijst van verontreinigende stoffen bevat alle verontreinigende stoffen die opgenomen zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
De autofill-lijst 'meetmethode' bevat alle meetmethoden die reeds werden ingegeven. Indien een
bepaalde meetmethode nog niet voorkomt in de lijst kan deze als vrije tekst in het tekstveld ingegeven
worden.
De autofill-lijst 'meetnorm' bevat alle meetnormen die reeds werden ingegeven. Indien een bepaalde
meetnorm nog niet voorkomt in de lijst kan deze als vrije tekst ingegeven worden.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste meetmethode ook al de volgende
meetmethode ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je
geeft dus alle nodige meetmethoden na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren',
waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Daar krijg je een volledig overzicht van de meetmethoden die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

6.A.1. Productie-eenheid: verbruiks- en productiegegevens

Deze pagina geeft een overzicht van de verbruiks- en productiegegevens voor activiteiten van het type
'A'. Gelieve zo mogelijk de verbruiks- en productiegegevens per activiteit in te vullen. Indien het effectief
verbruik niet gekend is per activiteit kan dit ingevuld worden voor een groep van activiteiten. Eén
bepaalde stof kan gebruikt worden door meerdere activiteiten en voor iedere activiteit zal de stof in de
tabel herhaald worden. De volgorde waarin de rijen worden weergegeven is de volgorde waarin de
verbruiksgegevens werden aangemaakt.
Indien een bepaald STOF_VERBRUIK opgegeven wordt voor meer dan één INST_APP, worden in de
kolom 'benaming activiteit' voor die (brand)stof alle activiteiten gegroepeerd weergegeven.
Via de link in de kolom ‘benaming stof’ wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
verbruiks- en productiegegevens gewijzigd kunnen worden.
Een verbruiks- of productiegegeven verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje uiterst rechts van
de rij.
Via de link 'nieuw verbruiks- of productiegegeven voor de productie eenheid' kan een nieuw
verbruiksgegeven voor een bepaalde activiteit worden toegevoegd.
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Via deze pagina kan een nieuw verbruiksgegeven toegevoegd worden of een bestaand verbruiksgegeven
gewijzigd worden.
De keuzelijst 'benaming activiteit' bevat alle activiteiten van het type 'A' die in hoofdstuk ‘1.B.’
gedefinieerd werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten
selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te
houden om een volgende activiteit aan te duiden.
Selecteer één stoffunctie.
De eenheid van het effectieve verbruik kan geselecteerd worden uit een keuzelijst. U kan kiezen uit
gigajoule, ton, liter, meter, vierkante meter en kubieke meter.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste stof ook al de volgende stof ingeven,
zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige
stoffen na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het
hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht
van de stoffen die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
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6.A.2.1. Geleide emissies door productie-eenheden

Deze pagina geeft een overzicht van de karakteristieken van de geleide emissie(s)
van de
verontreinigende stoffen en/of broeikasgassen door de productie-eenheden. Aangezien er met betrekking
tot de karakteristieken van een emissie veel gegevens kunnen ingegeven worden, worden in de
overzichtslijst enkel de velden 'benaming emissiepunt', 'benaming activiteit', 'benaming stof',
'verontreinigende stof' en ‘emissie’ weergegeven. De volgorde waarin de karakteristieken worden
weergegeven is: per emissiepunt (zoals opgegeven in hoofdstuk 3) en daarin de opeenvolgende
activiteiten en daarin volgens stof en tenslotte per verontreinigende stof en/of broeikasgas. Rapporteer de
emissies per emissiepunt en zo mogelijk per activiteit. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn
aan een EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT. Aan een activiteit
behorend tot een EMISSIEPUNT kunnen ook meerdere stoffen gekoppeld zijn. Net zoals bij activiteiten
worden deze ook gegroepeerd weergegeven per activiteit per EMISSIEPUNT.
Een geleide emissie verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt. Wanneer een geleide emissie verwijderd wordt, verdwijnen alle verontreinigende stoffen die
betrekking hebben op dezelfde emissie uit de tabel.
Via de link 'nieuwe geleide emissie' kan een nieuwe geleide emissie toegevoegd worden aan de lijst.
Via de link ‘emissiepunt’ wordt een detailscherm geopend waarin de emissie kan ingevuld of gewijzigd
worden.
Via de link in de kolom 'verontreinigende stof' wordt een detailpagina geopend waarin de karakteristieken
van de verontreinigende stof kunnen gewijzigd worden. Toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof. Een stof
verwijderen doet u met het rode verwijdericoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof.
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Via dit scherm kan een geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende
stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle EMISSIEPUNTEN die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden
aan een activiteit van het type 'A'. Omdat meerdere activiteiten kunnen emitteren door één
EMISSIEPUNT, kunnen er in de boomstructuur meerdere activiteiten voorkomen onder één emissiepunt.
Alle stoffen en brandstoffen die u ingegeven heeft in het veld 'benaming stof' in hoofdstuk 6.A.1. en die u
gekoppeld heeft aan een bepaalde activiteit, worden in de boomstructuur onder de betreffende
activiteiten weergegeven. (alleen die combinaties stof-activiteit worden toegelaten die in 6.A.1. werden
ingevuld)
Het selecteren van de emissiebronnen doet u door de betreffende stoffen van de activiteit(en) aan te
duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere stoffen geselecteerd worden. Meerdere stoffen
selecteren, doet u door de eerste stof aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te
houden om een volgende stof aan te duiden.
De autofill-lijst 'emissieritme' bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Indien een bepaald
emissieritme niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan hoeveel er
respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst 'emissieperiode' bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
Wanneer het debiet van het emissiepunt in natte toestand opgegeven wordt, dan moet ook de
concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in natte toestand. Wanneer het debiet van het
emissiepunt in droge toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen
opgegeven worden in droge toestand. Ofwel wordt het debiet en concentratie opgegeven in natte, ofwel
in droge toestand, een combinatie van beide is niet mogelijk.
Als het debiet en de concentratie werden ingevuld wordt de massastroom automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de bovenste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden. Als de massastroom en de emissieduur gekend zijn wordt de emissie automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de onderste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden.
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De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen uit de stoffenlijst van de VMM.
Wanneer als verontreinigende stof 'PCDD/F' geselecteerd wordt is de eenheid van de emissie niet
ton/jaar maar mgTEQ/jaar. De eenheid die getoond wordt bij het label 'emissie' is dus variabel en wordt
dus aangepast in functie van de geselecteerde stof (ton/jaar of mgTEQ/jaar).
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

6.A.2.2.1. Niet-geleide emissies - lekverliezen door productieeenheden

Deze pagina geeft een overzicht van de lekverliezen. De volgorde waarin de lekverliezen worden
weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten werden ingegeven in hoofdstuk 3. Wanneer er
meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd weergegeven
per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin het geselecteerde
lekverlies gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een lekverlies gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt.
Via de link 'nieuwe lekverlies emissie' kan een nieuw lekverlies aan de lijst worden toegevoegd
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Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom ‘verontreinigende stof of broeikasgas’

Via deze detailpagina kan een lekverlies gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende
stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten waaraan in hoofdstuk 3 activiteiten van het
type 'A' gekoppeld werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets in te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst 'emissieritme' bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Indien een bepaald
emissieritme niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan hoeveel er
respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst 'emissieperiode' bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst ‘verontreinigende stof’ bevat alle verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de stoffenlijst
van de VMM.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze als bijlage worden opgeladen.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.A.2.2.2. Niet-geleide emissies - andere niet-geleide emissies door
productie-eenheden

Deze pagina geeft een overzicht van alle andere niet-geleide emissies. De volgorde waarin de andere
niet-geleide emissies worden weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten in hoofdstuk 3
werden ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden
deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
De kolom 'benaming emissiepunt' bevat een link naar een detailpagina waarin de gegevens van de
andere niet-geleide emissie gewijzigd kunnen worden.
Het verwijderen van een andere niet-geleide emissie gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast
de benaming van het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe andere niet-geleide emissie' kan een andere niet-geleide emissie aan de lijst
toegevoegd worden.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom ‘verontreinigende stof of broeikasgas’.
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Via deze pagina kan een niet-geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'A' in die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld. Geef
aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de stoffenlijst
van de VMM.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze hier worden opgeladen.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.
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6.A.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden door
productie-eenheden

Deze pagina geeft een overzicht van de abnormale emissies. De volgorde waarin de abnormale emissies
worden weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten in hoofdstuk 3 werden ingegeven.
Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd
weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
abnormale emissie gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een abnormale emissie gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming
van het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe abnormale emissie' kan een nieuwe abnormale emissie aan de lijst worden
toegevoegd.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom ‘verontreinigende stof of broeikasgas’

Via deze pagina kan een abnormale emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het type 'A' in die in
hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
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De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld. Geef
aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die reeds aanwezig zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze hier worden opgeladen.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.B.1. Productie van energie - verbruiksgegevens

Deze pagina geeft een overzicht van de verbruiksgegevens voor activiteiten van het type 'B'. Eén
bepaalde brandstof kan gebruikt worden door meerdere activiteiten en voor iedere activiteit zal de
brandstof in de tabel herhaald worden. Gelieve zo mogelijk de verbruiksgegevens per activiteit in te
vullen. Indien het effectief verbruik niet gekend is per activiteit kan dit worden ingevuld voor een groep
van activiteiten. De volgorde waarin de rijen worden weergegeven is de volgorde waarin de
verbruiksgegevens werden aangemaakt.
Indien een bepaald STOF_VERBRUIK opgegeven wordt voor meer dan één INST_APP, worden in de
kolom 'benaming activiteit' voor die brandstof alle activiteiten gegroepeerd weergegeven.
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Via de link in de kolom 'benaming stof' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
verbruiksgegevens gewijzigd kunnen worden.
Een verbruiksgegeven verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje uiterst rechts van de rij.
Via de link 'nieuwe verbruiksgegevens voor energie productieapparaat' kan een nieuw verbruiksgegeven
toegevoegd worden.

Via deze pagina kan een nieuw verbruiksgegeven toegevoegd worden of een bestaand verbruiksgegeven
gewijzigd worden.
De keuzelijst 'benaming activiteit' bevat alle activiteiten van het type 'B' die in hoofdstuk 1.B. gedefinieerd
werden. Vermits een bepaalde stof gekoppeld kan zijn aan meerdere activiteiten kunnen in de keuzelijst
één of meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de
eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende
activiteit aan te duiden.
De eenheid van het effectief verbruik kan geselecteerd worden uit de keuzelijst (gigajoule, ton, liter,
kubieke meter).
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste brandstof ook al de volgende brandstof
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige brandstoffen na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je
terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een
volledig overzicht van de brandstoffen die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.
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6.B.2.1. Geleide emissies door productie van energie

Deze pagina geeft een overzicht van de karakteristieken van de geleide emissie(s) van de
verontreinigende stoffen en/of broeikasgassen met betrekking tot de productie van energie. Aangezien er
met betrekking tot de karakteristieken van een emissie veel gegevens kunnen ingegeven worden, worden
in de overzichtslijst enkel de velden 'benaming emissiepunt', 'benaming activiteit', 'benaming stof',
'verontreinigende stof' en ‘emissie’ weergegeven. De volgorde waarin de karakteristieken worden
weergegeven is: per EMISSIEPUNT (zoals opgegeven in hoofdstuk 3) en daarin de opeenvolgende
activiteiten en daarin volgens brandstof en tenslotte per verontreinigende stof en/of broeikasgas.
Rapporteer de emissies per emissiepunt en zo mogelijk per activiteit. Wanneer er meerdere activiteiten
gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT. Aan
een activiteit behorend tot een EMISSIEPUNT kunnen ook meerdere stoffen gekoppeld zijn. Net zoals bij
activiteiten worden deze ook gegroepeerd weergegeven per activiteit per EMISSIEPUNT.
Een geleide emissie verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt. Wanneer een geleide emissie verwijderd wordt, verdwijnen alle verontreinigende stoffen die
betrekking hebben op dezelfde emissie uit de tabel.
Via de link 'nieuwe geleide emissie' kan een nieuwe geleide emissie toegevoegd worden aan de lijst.
Via de link ‘benaming emissiepunt’ wordt een detailscherm geopend waarin de emissie kan ingevuld of
gewijzigd worden.
Via de link in de kolom 'verontreinigende stof' wordt een detailpagina geopend waarin de karakteristieken
van de verontreinigende stof kunnen gewijzigd worden. Toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof. Een stof
verwijderen doet u met het rode verwijdericoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof.
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Via dit scherm kan een geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende
stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle EMISSIEPUNTEN die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden
aan een activiteit van het type 'B'. Omdat meerdere activiteiten kunnen emitteren door één
EMISSIEPUNT, kunnen er in de boomstructuur meerdere activiteiten voorkomen onder één emissiepunt.
Alle brandstoffen die u ingegeven heeft in het veld 'benaming stof' in hoofdstuk 6.B.1. en die u gekoppeld
heeft aan een bepaalde activiteit, worden in de boomstructuur onder de betreffende activiteiten
weergegeven (alleen die combinaties brandstof-activiteit worden toegelaten die in 6.B.1. werden
ingevuld).
Het selecteren van de emissiebronnen doet u door de betreffende brandstoffen van de activiteit(en) aan
te duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere brandstoffen geselecteerd worden. Meerdere
brandstoffen selecteren, doet u door de eerste brandstof aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift
toets ingedrukt te houden om een volgende brandstof aan te duiden.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld. Geef
aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
Wanneer het debiet van het emissiepunt in natte toestand opgegeven wordt, dan moet ook de
concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in natte toestand. Wanneer het debiet van het
emissiepunt in droge toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen
opgegeven worden in droge toestand. Ofwel wordt het debiet en concentratie opgegeven in natte, ofwel
in droge toestand, een combinatie van beide is niet mogelijk.
Als het debiet en de concentratie werd ingevuld wordt de massastroom automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de bovenste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden. Als de massastroom en de emissieduur gekend zijn wordt de emissie automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de onderste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden.
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De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen uit de stoffenlijst van de VMM.
Wanneer als verontreinigende stof 'PCDD/F' geselecteerd wordt is de eenheid van de emissie niet
ton/jaar maar mg TEQ/jaar. De eenheid die getoond wordt bij het label 'emissie' is dus variabel en wordt
dus aangepast in functie van de geselecteerde stof (ton/jaar of mgTEQ/jaar).
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.B.2.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden door
productie van energie

Deze pagina geeft een overzicht van de abnormale emissies met betrekking tot de productie van energie.
De volgorde waarin de abnormale emissies worden weergegeven is de volgorde waarin de
emissiepunten in hoofdstuk 3 werden ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan
een EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
abnormale emissie gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een abnormale emissie gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming
van het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe abnormale emissie' kan een nieuwe abnormale emissie aan de lijst worden
toegevoegd.
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Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom ‘verontreinigende stof of broeikasgas’.

Via deze pagina kan een abnormale emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'B' die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om de volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld. Geef
aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen per jaar, ...
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die reeds aanwezig zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
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Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.C.1. Opslag en overslag - Doorzetgegevens

OPGEPAST: dit hoofdstuk dient u enkel in te vullen in het geval u wenst geleide op- en
overslagemissies te rapporteren
Deze pagina geeft een overzicht van de doorzetgegevens voor activiteiten van het type 'C'. Gelieve zo
mogelijk de doorzetgegevens per activiteit in te vullen. Indien de effectieve doorzet niet gekend is per
activiteit kan dit ingevuld worden voor een groep van activiteiten. Eén bepaalde stof kan op- of
overgeslagen worden door meerdere activiteiten en voor iedere activiteit zal de stof in de tabel herhaald
worden. De volgorde waarin de rijen worden weergegeven is de volgorde waarin de doorzetgegevens
werden aangemaakt.
Indien een bepaald STOF_DOORZET opgegeven wordt voor meer dan één INST_APP, worden in de
kolom 'benaming activiteit' voor die stof alle activiteiten gegroepeerd weergegeven.
Via de link in de kolom ‘benaming stof’ wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
doorzetgegevens gewijzigd kunnen worden.
Een doorzetgegeven verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje uiterst rechts van de rij.
Via de link 'nieuwe doorzet voor opslag/overslag apparaat' kan een nieuw doorzetgegeven voor een
bepaalde activiteit worden toegevoegd.

Via deze pagina kan een nieuw doorzetgegeven toegevoegd worden of een bestaand doorzetgegeven
gewijzigd worden.
De keuzelijst 'benaming activiteit' bevat alle activiteiten van het type 'C' die in hoofdstuk 1.B. gedefinieerd
werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet
u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een
volgende activiteit aan te duiden.
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De eenheid van het effectieve verbruik kan geselecteerd worden uit een keuzelijst. U kan kiezen uit ton,
liter en kubieke meter.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste stof ook al de volgende stof ingeven,
zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige
stoffen na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het
hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht
van de stoffen die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
De aangemaakte doorzet gegevens kunnen gebruikt worden om zowel de geleide opslag- als de geleide
overslagemissies te rapporteren

6.C.2.1. Geleide emissies door opslag

Deze pagina geeft een overzicht van de karakteristieken van de geleide emissie(s)
van de
verontreinigende stoffen en/of broeikasgassen bij opslag. Aangezien er met betrekking tot de
karakteristieken van een emissie veel gegevens kunnen ingegeven worden, worden in de overzichtslijst
enkel de velden 'benaming emissiepunt', 'benaming activiteit', 'benaming stof', 'verontreinigende stof' en
‘emissie’ weergegeven. De volgorde waarin de karakteristieken worden weergegeven is: per emissiepunt
(zoals opgegeven in hoofdstuk 3) en daarin de opeenvolgende activiteiten en daarin volgens stof en
tenslotte per verontreinigende stof en/of broeikasgas. Rapporteer de emissies per emissiepunt en zo
mogelijk per activiteit. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden
deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT. Aan een activiteit behorend tot een EMISSIEPUNT
kunnen ook meerdere stoffen gekoppeld zijn. Net zoals bij activiteiten worden deze ook gegroepeerd
weergegeven per activiteit per EMISSIEPUNT.
Een geleide emissie verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt. Wanneer een geleide emissie verwijderd wordt, verdwijnen alle verontreinigende stoffen die
betrekking hebben op dezelfde emissie uit de tabel.
Via de link 'nieuwe geleide emissie' kan een nieuwe geleide emissie toegevoegd worden aan de lijst.
Via de link ‘emissiepunt’ wordt een detailscherm geopend waarin de emissie kan ingevuld of gewijzigd
worden.
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Via de link in de kolom 'verontreinigende stof' wordt een detailpagina geopend waarin de karakteristieken
van de verontreinigende stof kunnen gewijzigd worden. Toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof. Een stof
verwijderen doet u met het rode verwijdericoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof.

Via dit scherm kan een geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende
stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle EMISSIEPUNTEN die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden
aan een activiteit van het type 'C'. Omdat meerdere activiteiten kunnen emitteren door één
EMISSIEPUNT, kunnen er in de boomstructuur meerdere activiteiten voorkomen onder één emissiepunt.
Alle stoffen die u ingegeven heeft in het veld 'benaming stof' in hoofdstuk 6.C.1 en die u gekoppeld heeft
aan een bepaalde activiteit, worden in de boomstructuur onder de betreffende activiteiten weergegeven.
(alleen die combinaties stof-activiteit worden toegelaten die in 6.C.1. werden ingevuld)
Het selecteren van de emissiebronnen doet u door de betreffende stoffen van de activiteit(en) aan te
duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere stoffen geselecteerd worden. Meerdere stoffen
selecteren, doet u door de eerste stof aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te
houden om een volgende stof aan te duiden.
De autofill-lijst 'emissieritme' bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Indien een bepaald
emissieritme niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan hoeveel er
respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst 'emissieperiode' bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
Wanneer het debiet van het emissiepunt in natte toestand opgegeven wordt, dan moet ook de
concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in natte toestand. Wanneer het debiet van het
emissiepunt in droge toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen
opgegeven worden in droge toestand. Ofwel wordt het debiet en concentratie opgegeven in natte, ofwel
in droge toestand, een combinatie van beide is niet mogelijk.
Als het debiet en de concentratie werden ingevuld wordt de massastroom automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de bovenste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden. Als de massastroom en de emissieduur gekend zijn wordt de emissie automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de onderste pijl.
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Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan
het resultaat van deze berekening overschreven worden.
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen uit de stoffenlijst van de VMM.
Wanneer als verontreinigende stof 'PCDD/F' geselecteerd wordt is de eenheid van de emissie niet
ton/jaar maar mgTEQ/jaar. De eenheid die getoond wordt bij het label 'emissie' is dus variabel en wordt
dus aangepast in functie van de geselecteerde stof (ton/jaar of mgTEQ/jaar).
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

6.C.2.2 Niet-geleide emissies door opslag
Om de niet geleide emissies van totaal stof, PM10 en PM2.5 in te schatten, maak je bij voorkeur
gebruik van
de
‘Rekentool
diffuse
stofemissies.xlsx’, ook terug te vinden op de IMJVwebsite.

Deze pagina geeft een overzicht van de niet geleide opslagverliezen. De volgorde waarin de
opslagverliezen getoond worden is de volgorde waarin de emissiepunten in hoofdstuk 3 werden
ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze
gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens met
betrekking tot het opslagverlies gewijzigd kunnen worden.
Het verwijderen van een opslagverlies gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt.
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Via de link 'nieuwe niet geleide emissie door opslagverlies' kan een nieuwe emissie aan de lijst worden
toegevoegd.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.

Via dit scherm kan een niet geleid opslagverlies gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur ‘emissiebronnen’ bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'C' en die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Voor een opslagverlies kunnen meerdere activiteiten
gekoppeld zijn aan het emissiepunt waardoor in de boomstructuur meerdere activiteiten geselecteerd
kunnen worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en
dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst 'benaming stof' bevat alle stoffen die reeds werden ingegeven voor een opslagverlies.
Wanneer een bepaalde stof niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld.
Geef aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag
van maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die reeds aanwezig zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
Voor de eenheid van doorzet kiest u uit ton, liter of kubieke meter.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze hier worden opgeladen.
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Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.C.2.3 Emissie als gevolg van abnormale omstandigheden bij opslag

Deze pagina geeft een overzicht van de abnormale opslagverliezen. De volgorde waarin de
opslagverliezen getoond worden is de volgorde waarin de emissiepunten in hoofdstuk 3 werden
ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze
gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens met
betrekking tot het opslagverlies gewijzigd kunnen worden.
Het verwijderen van een opslagverlies gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt.
Via de link 'nieuwe abnormale emissie' kan een nieuwe emissie aan de lijst worden toegevoegd.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.
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Via dit scherm kan een abnormaal opslagverlies gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur ‘emissiebronnen’ bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'C' en die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Voor een opslagverlies kunnen meerdere activiteiten
gekoppeld zijn aan het emissiepunt waardoor in de boomstructuur meerdere activiteiten geselecteerd
kunnen worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en
dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst 'benaming stof' bevat alle stoffen die reeds werden ingegeven voor een opslagverlies.
Wanneer een bepaalde stof niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld.
Geef aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag
van maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die reeds aanwezig zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
Voor de eenheid van doorzet kiest u uit ton, liter of kubieke meter.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze hier worden opgeladen.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.C.3.1. Geleide emissies door overslag

Deze pagina geeft een overzicht van de karakteristieken van de geleide emissie(s)
van de
verontreinigende stoffen en/of broeikasgassen bij overslag. Aangezien er met betrekking tot de
karakteristieken van een emissie veel gegevens kunnen ingegeven worden, worden in de overzichtslijst
enkel de velden 'benaming emissiepunt', 'benaming activiteit', 'benaming stof', 'verontreinigende stof' en
‘emissie’ weergegeven. De volgorde waarin de karakteristieken worden weergegeven is: per emissiepunt
(zoals opgegeven in hoofdstuk 3) en daarin de opeenvolgende activiteiten en daarin volgens stof en
tenslotte per verontreinigende stof en/of broeikasgas. Rapporteer de emissies per emissiepunt en zo
mogelijk per activiteit. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden
deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT. Aan een activiteit behorend tot een EMISSIEPUNT
kunnen ook meerdere stoffen gekoppeld zijn. Net zoals bij activiteiten worden deze ook gegroepeerd
weergegeven per activiteit per EMISSIEPUNT.
Een geleide emissie verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt. Wanneer een geleide emissie verwijderd wordt, verdwijnen alle verontreinigende stoffen die
betrekking hebben op dezelfde emissie uit de tabel.
Via de link 'nieuwe geleide emissie door overslagverlies' kan een nieuwe geleide emissie toegevoegd
worden aan de lijst.
Via de link ‘emissiepunt’ wordt een detailscherm geopend waarin de emissie kan ingevuld of gewijzigd
worden.
Via de link in de kolom 'verontreinigende stof' wordt een detailpagina geopend waarin de karakteristieken
van de verontreinigende stof kunnen gewijzigd worden. Toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof. Een stof
verwijderen doet u met het rode verwijdericoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof.
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Via dit scherm kan een geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende
stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle EMISSIEPUNTEN die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden
aan een activiteit van het type 'C'. Omdat meerdere activiteiten kunnen emitteren door één
EMISSIEPUNT, kunnen er in de boomstructuur meerdere activiteiten voorkomen onder één emissiepunt.
Alle stoffen die u ingegeven heeft in het veld 'benaming stof' in hoofdstuk 6.C.1 en die u gekoppeld heeft
aan een bepaalde activiteit, worden in de boomstructuur onder de betreffende activiteiten weergegeven.
(alleen die combinaties stof-activiteit worden toegelaten die in 6.C.1. werden ingevuld)
Het selecteren van de emissiebronnen doet u door de betreffende stoffen van de activiteit(en) aan te
duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere stoffen geselecteerd worden. Meerdere stoffen
selecteren, doet u door de eerste stof aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te
houden om een volgende stof aan te duiden.
De autofill-lijst 'emissieritme' bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Indien een bepaald
emissieritme niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan hoeveel er
respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst 'emissieperiode' bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet voorkomt in de lijst kan dit in het tekstveld ingegeven worden. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
Wanneer het debiet van het emissiepunt in natte toestand opgegeven wordt, dan moet ook de
concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in natte toestand. Wanneer het debiet van het
emissiepunt in droge toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen
opgegeven worden in droge toestand. Ofwel wordt het debiet en concentratie opgegeven in natte, ofwel
in droge toestand, een combinatie van beide is niet mogelijk.
Als het debiet en de concentratie werden ingevuld wordt de massastroom automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de bovenste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden. Als de massastroom en de emissieduur gekend zijn wordt de emissie automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de onderste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden.
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De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen uit de stoffenlijst van de VMM.
Wanneer als verontreinigende stof 'PCDD/F' geselecteerd wordt is de eenheid van de emissie niet
ton/jaar maar mgTEQ/jaar. De eenheid die getoond wordt bij het label 'emissie' is dus variabel en wordt
dus aangepast in functie van de geselecteerde stof (ton/jaar of mgTEQ/jaar).
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.

6.C.3.2 Niet-geleide emissie door overslag
Om de niet geleide emissies van totaal stof, PM10 en PM2.5 in te schatten, maak je bij voorkeur
gebruik van
de
‘Rekentool
diffuse
stofemissies.xlsx’, ook terug te vinden op de IMJVwebsite.

Deze pagina geeft een overzicht van de niet geleide overslagverliezen. De volgorde waarin de
overslagverliezen getoond worden is de volgorde waarin de emissiepunten in hoofdstuk 3 werden
ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze
gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens met
betrekking tot het overslagverlies gewijzigd kunnen worden.
Het verwijderen van een overslagverlies gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van
het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe niet geleide emissie door overslagverlies' kan een nieuwe emissie aan de lijst worden
toegevoegd.
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Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.

Via dit scherm kan een niet geleid overslagverlies gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur ‘emissiebronnen’ bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'C' en die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Voor een overslagverlies kunnen meerdere
activiteiten gekoppeld zijn aan het emissiepunt waardoor in de boomstructuur meerdere activiteiten
geselecteerd kunnen worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan
te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te
duiden.
De autofill-lijst 'benaming stof' bevat alle stoffen die reeds werden ingegeven voor een opslagverlies.
Wanneer een bepaalde stof niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld.
Geef aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag
van maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die reeds aanwezig zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
Voor de eenheid van doorzet kiest u uit ton, liter of kubieke meter.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze hier worden opgeladen.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.C.3.3 Emissie als gevolg van abnormale omstandigheden bij
overslag

Deze pagina geeft een overzicht van de abnormale overslagverliezen. De volgorde waarin de
overslagverliezen getoond worden is de volgorde waarin de emissiepunten in hoofdstuk 3 werden
ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden deze
gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens met
betrekking tot het overslagverlies gewijzigd kunnen worden.
Het verwijderen van een overslagverlies gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van
het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe abnormale emissie' kan een nieuwe emissie aan de lijst worden toegevoegd.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.
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Via dit scherm kan een abnormaal overslagverlies gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur ‘emissiebronnen’ bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'C' en die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Voor een overslagverlies kunnen meerdere
activiteiten gekoppeld zijn aan het emissiepunt waardoor in de boomstructuur meerdere activiteiten
geselecteerd kunnen worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan
te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te
duiden.
De autofill-lijst 'benaming stof' bevat alle stoffen die reeds werden ingegeven voor een overslagverlies.
Wanneer een bepaalde stof niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld.
Geef aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag
van maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die reeds aanwezig zijn in de
stoffenlijst van de VMM.
Voor de eenheid van doorzet kiest u uit ton, liter of kubieke meter.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Indien een solventboekhouding wordt opgemaakt kan deze hier worden opgeladen.
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Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.D.1. Niet-geleide emissie door fakkels

Deze pagina geeft een overzicht van de niet geleide emissies van de fakkels. De volgorde waarin de
emissies worden weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten (fakkels) werden ingegeven in
hoofdstuk 3. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een fakkel worden deze gegroepeerd
weergegeven per fakkel.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de niet geleide
emissie gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een niet geleide emissie gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming
van het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe niet geleide fakkelemissie' kan een nieuwe niet geleide emissie toegevoegd worden
aan de lijst.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.
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Via dit scherm kan een niet geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'D' en die gedefinieerd werden in hoofdstuk 3. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst ‘behandeld afgas’ en 'benaming brandstof' bevat alle (brand)stoffen die reeds in de
(brand)stoffenlijst aanwezig zijn . Indien een bepaalde stof niet in de lijst voorkomt kan deze als vrije tekst
worden ingegeven.
Voor de eenheid van verbruik per jaar aan brandstof kiest u uit gigajoule, ton of kubieke meter.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan hoeveel
er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de stoffenlijst
van de VMM.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgassen ingeven, zonder
telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na
elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm
en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de
emissies die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.D.2. Emissie als gevolg van abnormale omstandigheden bij fakkels

Deze pagina geeft een overzicht van de abnormale emissies van de fakkels. De volgorde waarin de
emissies worden weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten (fakkels) werden ingegeven in
hoofdstuk 3. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een fakkel worden deze gegroepeerd
weergegeven per fakkel.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de abnormale
emissie gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een abnormale gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt.
Via de link 'nieuwe abnormale fakkelemissie' kan een nieuwe abnormale emissie toegevoegd worden aan
de lijst.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.
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Via dit scherm kan een abnormale emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'D' en die gedefinieerd werden in hoofdstuk 3. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst ‘behandeld afgas’ en 'benaming brandstof' bevat alle (brand)stoffen die reeds in de
(brand)stoffenlijst aanwezig zijn. Indien een bepaalde stof niet in de lijst voorkomt kan deze als vrije tekst
worden ingegeven.
Voor de eenheid van verbruik per jaar aan brandstof kiest u uit gigajoule, ton of kubieke meter.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan hoeveel
er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de stoffenlijst
van de VMM.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt’.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
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Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgassen ingeven, zonder
telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na
elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm
en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de
emissies die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.E.1. Waterzuivering - verbruiksgegevens

Deze pagina geeft een overzicht van de verbruiksgegevens voor activiteiten van het type 'E'. Gelieve zo
mogelijk de verbruiksgegevens per activiteit in te vullen. Indien het effectief verbruik niet gekend is per
activiteit kan dit worden ingevuld voor een groep van activiteiten. Eén bepaalde (brand)stof kan gebruikt
worden door meerdere activiteiten en voor iedere activiteit zal de (brand)stof in de tabel herhaald worden.
De volgorde waarin de rijen worden weergegeven is de volgorde waarin de verbruiksgegevens werden
aangemaakt. Indien een bepaald STOF_VERBRUIK opgegeven wordt voor meer dan één INST_APP,
worden in de kolom 'benaming activiteit' voor die (brand)stof alle activiteiten gegroepeerd weergegeven.
Via de link in de kolom 'benaming stof' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
verbruiksgegevens gewijzigd kunnen worden.
Een verbruiksgegeven verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje uiterst rechts van de rij.
Via de link 'nieuw verbruiksgegeven voor waterzuiveringsapparaat' kan een nieuw verbruiksgegeven voor
een bepaalde activiteit toegevoegd worden.
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Via deze pagina kan een nieuw verbruiksgegeven toegevoegd worden of een bestaand verbruiksgegeven
gewijzigd worden.
De keuzelijst 'benaming activiteit' bevat alle activiteiten van het type 'E' die in hoofdstuk 1.B. gedefinieerd
werden. Er kunnen voor een STOF_VERBRUIK van een STOF meerdere activiteiten geselecteerd
worden in de keuzelijst. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te
duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
Selecteer één stoffunctie.
De eenheid van het effectieve verbruik kan geselecteerd worden uit een keuzelijst. U kan kiezen uit
gigajoule, kubieke meter of ton.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste (brand)stof ook al de volgende (brand)stof
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige (brand)stoffen na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je
terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een
volledig overzicht van de (brand)stoffen die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.
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6.E.2.1. Geleide emissies door waterzuivering

Deze pagina geeft een overzicht van de karakteristieken van de geleide emissie(s) van de
verontreinigende stoffen en/of broeikasgassen door waterzuivering. Aangezien er met betrekking tot de
karakteristieken van een emissie veel gegevens kunnen ingegeven worden, zijn in de overzichtslijst enkel
de velden 'benaming emissiepunt', 'benaming activiteit', 'benaming stof', 'verontreinigende stof' en
‘emissie’ weergegeven. De volgorde waarin de karakteristieken worden weergegeven is: per emissiepunt
(zoals opgegeven in hoofdstuk 3) en daarin de opeenvolgende activiteiten en daarin volgens (brand)stof
en tenslotte per verontreinigende stof en/of broeikasgas. Rapporteer de emissies per emissiepunt en zo
mogelijk per activiteit . Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT worden
deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT. Aan een EMISSIEPUNT kunnen ook meerdere
(brand)stoffen gekoppeld zijn. Net zoals bij activiteiten worden deze ook gegroepeerd weergegeven per
EMISSIEPUNT.
Een geleide emissie verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje naast de benaming van het
emissiepunt. Wanneer een geleide emissie verwijderd wordt, verdwijnen alle verontreinigende stoffen die
betrekking hebben op dezelfde emissie uit de tabel.
Via de link 'nieuwe geleide waterzuivering emissie' kan een nieuwe geleide emissie toegevoegd worden
aan de lijst.
Via de link ‘emissiepunt’ wordt een detailscherm geopend waarin de emissie kan ingevuld of gewijzigd
worden.
Via de link in de kolom 'verontreinigende stof' wordt een detailpagina geopend waarin de karakteristieken
van de verontreinigende stof kunnen gewijzigd worden. Toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof. Een stof
verwijderen doet u met het rode verwijdericoontje rechts van de benaming van de verontreinigende stof.

Via dit scherm kan een geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe verontreinigende
stof toegevoegd worden.
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De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten die in hoofdstuk 3 gekoppeld werden aan
een activiteit van het type 'E'. Omdat meerdere activiteiten kunnen emitteren door één EMISSIEPUNT,
kunnen er in de boomstructuur meerdere activiteiten voorkomen onder één emissiepunt. Alle stoffen die u
ingegeven heeft in het veld 'benaming stof' in hoofdstuk 6.E.1. en die u gekoppeld heeft aan een
bepaalde activiteit, worden in de boomstructuur onder de betreffende activiteiten weergegeven. (alleen
die combinaties stof-activiteit worden toegelaten die in 6.E.1. werden ingevuld.)
Het selecteren van de emissiebronnen doet u door de betreffende stoffen van de activiteit(en) aan te
duiden in de boomstructuur. Er kunnen meerdere stoffen geselecteerd worden. Meerdere stoffen
selecteren, doet u door de eerste stof aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te
houden om een volgende stof aan te duiden.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan hoeveel
er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
Wanneer het debiet van het emissiepunt in natte toestand opgegeven wordt, dan moet ook de
concentratie van geëmitteerde stoffen opgegeven worden in natte toestand. Wanneer het debiet van het
emissiepunt in droge toestand opgegeven wordt, dan moet ook de concentratie van geëmitteerde stoffen
opgegeven worden in droge toestand. Ofwel wordt het debiet en concentratie opgegeven in natte, ofwel
in droge toestand, een combinatie van beide is niet mogelijk.
Als het debiet en de concentratie werden ingevuld wordt de massastroom automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de bovenste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden. Als de massastroom en de emissieduur gekend zijn wordt de emissie automatisch berekend en
verschijnt in het vak rechts naast de onderste pijl. Met een klik op de pijl komt het resultaat links in het
daarvoor bestemde vak te staan. Indien gewenst kan het resultaat van deze berekening overschreven
worden.
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen uit de stoffenlijst van de VMM.
Wanneer als verontreinigende stof 'PCDD/F' geselecteerd wordt is de eenheid van de emissie niet
ton/jaar maar mgTEQ/jaar. De eenheid die getoond wordt bij het label 'emissie' is dus variabel en wordt
dus aangepast in functie van de geselecteerde stof (ton/jaar of mgTEQ/jaar).
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop 'bewaren' worden de gegevens bewaard in de databank.
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6.E.2.2. Niet-geleide emissies door waterzuivering

Deze pagina geeft een overzicht van de niet-geleide emissies met betrekking tot de waterzuivering. De
volgorde waarin de niet-geleide emissies worden weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten
in hoofdstuk 3 werden ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een
EMISSIEPUNT worden deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
niet-geleide emissie gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een niet-geleide emissie gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe niet-geleide waterzuivering emissie' kan een nieuwe niet-geleide emissie aan de lijst
worden toegevoegd.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom verontreinigende stof of broeikasgas.

Via dit scherm kan een niet-geleide emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur 'emissiebronnen' bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het
type 'E' in die in hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of
Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit in het vrije tekstveld worden ingegeven. Geef aan
hoeveel er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze worden ingegeven in het vrij tekstveld. Geef
aan wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
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De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de stoffenlijst
van de VMM.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigende stof toevoegt, zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Vermeld de wijze waarop de emissie bepaald werd. Indien de bepalingsmethode een meting is en indien
voor de geselecteerde verontreinigende stof meer dan één meetmethode werd opgegeven in hoofdstuk
5, geef dan aan welke meetmethode hier van toepassing is.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.

6.E.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden door
waterzuivering

Deze pagina geeft een overzicht van de abnormale emissies met betrekking tot waterzuivering. De
volgorde waarin de abnormale emissies worden weergegeven is de volgorde waarin de emissiepunten in
hoofdstuk 3 werden ingegeven. Wanneer er meerdere activiteiten gekoppeld zijn aan een EMISSIEPUNT
worden deze gegroepeerd weergegeven per EMISSIEPUNT.
Via de link in de kolom 'benaming emissiepunt' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde
abnormale emissie gewijzigd kan worden.
Het verwijderen van een abnormale emissie gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van het emissiepunt.
Via de link 'nieuwe abnormale emissie' kan een nieuwe abnormale emissie aan de lijst worden
toegevoegd.
Het verwijderen van een verontreinigende stof gebeurt via het rode verwijdericoontje rechts naast de
benaming van de verontreinigende stof of broeikasgas. Het toevoegen van een verontreinigende stof
gebeurt via het groene toevoegicoontje rechts naast de benaming van de verontreinigende stof of
broeikasgas. Het wijzigen van de emissie van een verontreinigende stof kan door te klikken op de link in
de kolom ‘verontreinigende stof of broeikasgas’.
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Via dit scherm kan een abnormale emissie gewijzigd of toegevoegd worden of een nieuwe
verontreinigende stof toegevoegd worden.
De boomstructuur bevat alle emissiepunten die gekoppeld zijn aan een activiteit van het type 'E' in die in
hoofdstuk 3 gedefinieerd werden. Er kunnen meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere
activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets
ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.
De autofill-lijst ‘emissieritme’ bevat alle emissieritmes die eerder werden ingegeven. Wanneer een
bepaald emissieritme niet voorkomt in de lijst, kan dit als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan hoeveel
er respectievelijk per minuut, uur, dag, week, maand of jaar geëmitteerd wordt, bv. 8 uur/dag.
De autofill-lijst ‘emissieperiode’ bevat alle emissieperiodes die eerder werden ingegeven. Indien een
bepaalde emissieperiode niet in de lijst voorkomt kan deze als vrije tekst worden ingegeven. Geef aan
wanneer er geëmitteerd wordt, bv. van maandag 6 uur doorlopend tot vrijdag 22 uur, elke dag van
maandag tot en met vrijdag, 220 dagen/jaar, …
De keuzelijst 'verontreinigende stof' bevat alle verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de stoffenlijst
van de VMM.
Wanneer u enkel een nieuwe verontreinigde stof toevoegt zal het bovenste deel van de detailpagina
vooraf ingevuld zijn. U kan deze vooraf ingevulde gegevens van de emissie niet wijzigen. Hiervoor moet u
gebruik maken van de link onder 'benaming emissiepunt'.
Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste emissie en verontreinigende stof of
broeikasgas ook al de volgende emissie, verontreinigende stof of broeikasgas ingeven, zonder telkens te
moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle nodige emissies na elkaar in
het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je terugkeert naar het hoofdscherm en alle
ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een volledig overzicht van de emissies die
je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.
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7. Overzicht lucht

Deze pagina geeft een overzicht van alle emissies voor het DEELFORMULIER luchtemissies.
Opgepast: de verontreinigende stof PM2.5 werd toegevoegd aan de lijst van te rapporteren
verontreinigende stoffen.
De emissie aan totaal gehalogeneerde KWS, totaal aromatische KWS, totaal niet-methaan vluchtige
stoffen en totaal ozonafbrekende stoffen en F gassen wordt automatisch berekend.

8.B. Geplande verbeteringen

Deze pagina geeft een overzicht van de geplande verbeteringen met betrekking tot de luchtemissies.
Via de link in de kolom 'beschrijving maatregel en waarschijnlijkheid van uitvoering' wordt een
detailpagina geopend waarin de geplande verbetering gewijzigd kan worden.
Via de link 'nieuwe geplande verbetering' kan een nieuwe geplande verbetering aan de lijst toegevoegd
worden.

Via dit scherm kan een geplande verbetering gewijzigd of toegevoegd worden.

54

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kan je van het ene ingevulde gegeven naar het volgende
navigeren om je gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het
hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens druk je op 'bewaren' waardoor je terugkeert naar
het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.
Via de 'toevoegen' knop kan je na het ingeven van een eerste maatregel ook al de volgende maatregel
ingeven, zonder telkens te moeten bewaren en terug te keren naar het hoofdscherm. Je geeft dus alle
nodige maatregelen na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'bewaren', waardoor je
terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijg je een
volledig overzicht van de maatregelen die je ingegeven hebt.
Opmerking: je kan de knop 'bewaren' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Bewaren vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.
Via de knop bewaren worden de gegevens bewaard in de databank.
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